
Зразок викладачам для подання інформації  

головам циклових комісій  

 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО СТАН ПРОХОДЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧА 

_____________________________________________________________________________  
(назва предмету) 

_____________________________________________________________________________ 
(ім’я, прізвище) 

за 20__ рік 
№з/п Тема (напрям, 

найменування) 
Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяг (тривалість) Вид 

навчання  
Форма 

навчання 
Строки 

(графіки) 
Вартість та 

джерела 

фінансування 

Реквізити 

документа 

про ПК 

Відмітка 

про 

наявність 

ліцензії 

або № і 

дата 

протоколу 

педради 

Усього  

З них 

щодо 

дітей з 

ООП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.            
2.            
3.            

 

 

  



 

Інструкція до заповнення 

Графа 2. Тема (напрям): 

- Розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій); 
- Формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених ч.1 ст.12 Закону України 

«Про освіту»; 
- Психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки; 
- Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, 

забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з ООП (до таких дітей можуть бути віднесені: діти з 

інвалідністю, обдаровані діти, діти з національних меншин, діти, які не встигають опановувати навчальну програму з 

різних причин тощо);  
- Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне 

навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; 
- Мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність; 
- Розвиток управлінської компетентності. 

 

Графа 3. Суб’єкт підвищення кваліфікації: 

- ВІППО, Всеосвіта, Prometheus, «На урок», тощо. 

Графа 6. Вид навчання: 

- За програмою ПК (у т.ч. участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) 
- Стажування. 

Графа 7. Форма навчання:  

- Інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева),  
- Дуальна 
- На робочому місці. 



Графа 9. Вартість та джерела фінансування: 

- Вартість: Безоплатність/Вказана сума  
- Джерела: Вказати джерела фінансування/ Самофінансування 

Графа 10. Реквізити документа про ПК: 

- Вид (свідоцтво, сертифікат); 
- Серія та номер; 
- Дата видачі 

Графа 11.  Відмітка  

Якщо є ліцензія, ставити «+» 

Якщо потребує визнання, вписуємо «Протокол №__ від ___________ 20 __» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зразок головам циклових комісій  

для подання інформації в методкабінет 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО СТАН ПРОХОДЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧАМИ  

 

             циклової комісії __________________________________________________________________  
(назва циклової комісії) 

за 20__ рік 
№з/

п 
Ім’я, 

прізвище 

викладача 

Тема 

(напрям, 

найменуванн

я) 

Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

(тривалість) 
Вид 

навчання  
Форма 

навчання 
Строки 

(графіки

) 

Вартість та 

джерела 

фінансуванн

я 

Реквізити 

документ

а про ПК 

Відмітка 

про 

наявність 

ліцензії 

або № і 

дата 

протокол

у 

педради 

Усього  

З них 

щодо 

дітей з 

ООП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4.             
5.             
6.             

 

 

  



 

Інструкція до заповнення 

Графа 3. Тема (напрям): 

- Розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій); 
- Формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених ч.1 ст.12 Закону України 

«Про освіту»; 
- Психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки; 
- Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, 

забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з ООП (до таких дітей можуть бути віднесені: діти з 

інвалідністю, обдаровані діти, діти з національних меншин, діти, які не встигають опановувати навчальну програму з 

різних причин тощо);  
- Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне 

навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; 
- Мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність; 
- Розвиток управлінської компетентності. 

 

Графа 4. Суб’єкт підвищення кваліфікації: 

- ВІППО, Всеосвіта, Prometheus, «На урок», тощо. 

Графа 7. Вид навчання: 

- За програмою ПК (у т.ч. участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) 
- Стажування. 

Графа 8. Форма навчання:  

- Інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева),  
- Дуальна 
- На робочому місці. 



Графа 10. Вартість та джерела фінансування: 

- Вартість: Безоплатність/Вказана сума  
- Джерела: Вказати джерела фінансування/ Самофінансування 

Графа 11. Реквізити документа про ПК: 

- Вид (свідоцтво, сертифікат); 
- Серія та номер; 
- Дата видачі 

Графа 12.  Відмітка  

Якщо є ліцензія, ставити «+» 

Якщо потребує визнання, вписуємо «Протокол №__ від ___________ 20 __» 

 


